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Direcció General de Dret
i d'Entitats Ju rídiques

Resolució per la qual s'inscriu la modificació dels estatuts de I'entitat
denominada Associació per a l'Orientació, Formació i lnserció dels
Treballadors Estrangers (CITE-CONC) (núm. 10018) en el Registre
d'associac¡ons de la Generalitat de Gatalunya

Expedient instruit arran de la sol'licitud, presentada per' l'Associació per a I'Orientació,

Formació i lnserció dels Treballadors Estrangers i altres, d'inscripció de la modificació

d'estatuts de I'associació denominada Associació per a I'Orientació, Formació i lnserció dels
Treballadors Estrangers (CITE-CONC) en el Registre d'associacions de la Generalitat

Fets

1. En data 0110312016, I'Associació per a I'Orientació, Formació i lnserció dels Treballadors
Estrangers presenta una sol'licitud d'inscripció, en el Registre d'associacions, de la

modificació dels estatuts de I'associació denominada Associació per a I'Orientació, Formació
i lnserció dels Treballadors Estrangers (CITE-CONC) de Barcelona, inscrita amb el núm.

10018 de la secció 1a del Registre de Barcelona, ihi adjunta el certificat de I'acta de
I'assemblea de data 1510212016 i els nous estatuts expedits pel secretari de I'entitat amb el

vistiplau del president.

2. La modificació afecta básicament la denominació, d'ara endavant Associació per a

l'Orientació, Formació i lnserció dels Treballadors Estrangers - CITE; els fins, incorporació
del concepte d'assisténcia per tal de clarificar les funcions de les activitats de l'associació;
dotació del Centre d'lnformació per a Treballadors Estrangers i de la seva estructura

d'oficines territorials com instrument per desenvolupar les finalitats; la Junta Directiva, estará

integrada per 9 persones en comptes de 7; també nomena el director o directora del CITE;

Correccions lingüístiques: president o presidenta; director o directora; i s'especifiquen les

funcions del director o directora del CITE.

Fonaments de dret

Primer.- L'article 22 de la Constitució espanyola reconeix el dret fonamental d'associació i

estableix, al punt 3, que les associacions s'inscriuen en un registre a l'únic efecte de

publicitat.

Segon.- L'article 118.1 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que correspon a la
Generalitat, respectant les condicions básiques que I'Estat estableixi per garantir la igualtat

en I'exercici del dret i la reserva de llei orgánica, la competéncia exclusiva sobre el régim
juridic de les associacions que compleixen llurs funcions majoritáriament a Catalunya.
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Tercer.- L'article 10.1 de la Llei orgánica 112002, de 22 de marg, reguladora del dret
d'associació, preveu que les associacions regulades en aquesta llei orgánica s'han
d'inscriure en elcorresponent registre, només a I'efecte de publicitat.

En el mateix sentit, la Llei 412008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques (d'ara endavant, CcC), estableix en I'article 321-5 que les
associacions s'han d'inscriure, només a l'efecte de publicitat, en el Registre d'associacions.

Quart.- D'acord amb I'article 30 de la Llei orgánica 112002, de22 de marg, reguladora del
dret d'associació, el Registre d'associacions ha d'inscriure la modificació estatutária de
l'entitat sol'licitant i limitar la seva activitat a verificar que els documents presentats
compleixen els requisits exigits per la llei, de manera que únicament pot denegar la
inscripció si els documents no s'ajusten a les disposicions legals.

Ginqué.- Quant a les funcions del Registre d'associacions, I'article 315-3 del CcC, relatiu a
la qualificació, preveu que els órgans encarregats dels registres qualifiquen el contingut dels
actes inscriptibles, de conformitat amb el que resulta dels documents en virtut dels quals se
sol'licita la inscripció i dels assentaments registrals. I afegeix que no es pot denegar la
inscripció de cap acte inscriptible que compleixi els requisits que estableix la llei.

Sisé.- L'article 315-2,lletra b), del CcC estableix que en el full registral obert a cada entitat
s'ha d'inscriure la modificació d'estatuts.

Així mateix, l'article 324-2 del mateix cos legal preveu que l'acord de modificació dels
estatuts s'ha d'inscriure en el Registre d'associacions i que la sol.licitud d'inscripció s'ha
d'acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i una versió actualitzada dels
estatuts.

Seté.- L'article 1 del Decrel 20611999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització i funcionament del Registre d'associacions, adscriu aquest Registre a la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, i I'article 2 del
Decret esmentat determina l'organització del Registre.

L'article 16.b) del mateix Decret preveu que la modificació d'estatuts és objecte
d'assentament d'inscripció en el Registre d'associacions.

En la tramitació de l'expedient s'han complert les disposicions previstes en la Llei 2612010,
del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya -en consonáncia amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les
administracions públiques idel procediment administratiu comú-, i aquesta Direcció General
és competent per resoldre sobre la procedéncia d'inscriure la modificació dels estatuts de
l'entitat sol'licitant. No obstant aixó, les activitats relacionades amb els seus fins s'han de dur
a terme segons les normes que especÍficament les regulin, mitjangant l'obtenció, si escau,
dels permisos o les llicéncies pertinents.
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En virtut d'aquesta
domicili social.

Resolució

Per tant, resolc:

Resolució no es pot justificar ni presumir cap dret de I'entitat sobre el

lnscriure la modificació dels estatuts de I'associació, en els termes transcrits en el
exemplar que se n'adjunta, en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la persona o les persones
interessades hi poden interposar recurs d'algada davant del conseller de Justícia, en el
termini d'un mes a comptar de I'endemá de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El recurs d'algada es podrá entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la persona o les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a
comptar de I'endemá que s'hagi produil I'acte presumpte desestimatori del recurs, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Barcelona, 21 d'abril de 2016

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Xavier Bernadí i Gil

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 31 6 41 33
http ://justic¡a. gencat.cat
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ASSOCIACIÓ PER A L'ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ
DELS TREBALLADORS ESTRANGERS - CITE

ESTATUTS

CAPÍTOL I
LA DENOIIITNACIÓ, ELS FINS I EI, DOMTCILI

DENOMINACIÓ

ARTICLE 1. AnIb Ia denonrinació ASSOCIACIÓ PER A L'ORIENTACIÓ,
FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS TREBALLADORS ESTRANGERS _ CITE CS

constitueix aquesta entitat, sense ánim de lucre.

ARTICLE 2. L'Associació regula les seves activitats conforme a[ qr,re estableix la Llei
orgáurica l/2002, de 22 de marg, reguladora del dret d'associació; la l-lei 4/2008, de 24
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,
modilrcada per la Llei 5l20ll, e[ l9 de juliot (DOCC núm.5925 de21.07.2011) i els
seus propis estatuts.

ARTICLE 3. L'Associació es constitueix per ul1 temps indefinit i és independent,

pluralista i sense finalitats lucratives. Les funcions d'aquesta Associació s'exerceixen
maj oritáriament a Catalunya.

DOMICILI SOCIAL

ARTICLE 4. El domicili principal de I'Associació estará situat a Via Laietana 16, 1r,

08003 Barcelona.

ELS FINS

ARTICLE 5. El fins de l'Associació s'estableixen tenint com a punt de partida el

conjunt de bones práctiques recollides en matéria de gestió de la diversitat cultural i la
diversitat en el lloc de treball en el marc de la Unió Europea i com a marc de referéncia
legal respecte als drets dels. treballadors migrants i les seves famílies i igualtat

d'oportunitats i tracte, les normes i recomanacions de I'Organització Internacional del

Aquest document és cópia auténtica degudament d¡ligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de

Barcelona

Amb el cod¡ segur de verificac¡ó M0646433u73s22N es pot consultiar aquest document a I'adrega

http://www. gencat.caUjustic¡a/entitatsju rid iques/consulta
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Treball (OIT), els plans estatals estratégics de ciutada¡ria i integració, el Programa
integral d'acolliment, elaborat per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya, i els altres programes i plans de ciutadania, acolliment i integració de les
persones immigrades.

L'Associació es constitueix amb I'objectiu de propiciar I'assisténcia, I'acolliment,
I'orientació sociolaboral i jurídica i per promoure una integració plena de les persones
immigrades i de les minories étniques i per promoure el respecte per la dignitat humana
de totes les persones, i declara el seu compromís d'establiment i desenvolupament amb
les polítiques que tinguin com a principi estratégic les següents finalitats.

ARTICLE 6. Sén fins de I'Associació:
l. Promoure, com a eix de totes les polítiques i normatives en matéria d'estrangeria i
immigració, la protecció dels drets fonamentals consagrats en la Constitució i I'Estatut
d'autonomia de Catalunya, perqué aquests drets siguin reconeguts, tangibles i efectius.
2. Promoure dins del marc migratori, [a protecció dels drets fonamentals consagrats
en la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea.

3. Promoure un tracte equitatiu amb els nacionals per als ciutadanes i ciutadanes de

tercers paisos residents al nostre país.

4. Promoure la ratificació per part de I'Estat espanyol del Conveni de Nacions
Unides sobre la protecció dels treballadors migrats adoptat per l'Assemblea General de

les Nacions Unides mitjangant Resolució 451158 de l8 de desembre de 1990.
5. Participar en programes europeus sobre lliure circulació dels treballadors i les

treballadores.

6. Promoure la integració de les persones immigrades que visquin a Catalunya,
sigui quina sigui la seva situació administrativa al nostre país.

7. Lluitar contra tota mena de discrimirració, dirigida contra les persones
immigrades i les seves famílies, especialment en els ambits social, laboral, educatiu i
sanitari.

8. Lluitar contra totes les fbrmes d'explotació de les persones i el treball clandestí.
9. Promoure [a igualtat d'oportunitats de les dones immigrades.
10. Implicar les administracions i tot el teixit social en la dignificació de la vida de

les persones immigrades i les seves famílies.
11. Establir relacions de coopetació anlb les universitats i centres d'investigació i
recerca, i amb altres associacions, federacions i forums que ofereixin identitat o
similitud amb les finalitats sigui quin sigui el seu ámbit geográfic.

12. Constituir un espai d'interlocució davant les administracions sobre polítiques que

fomentin I'acolliment, la diversitat cultural i la diversitat en el lloc de treball, la
participació i I'associacionisme de les persones migrades.

Per a I'obtenció de les finalitats anteriors, I'Associació podrá valer-se de quants mitjans
legítims disposi i, concretament, es dota del Centre d'Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) i de la seva estructura d'oficines territorials com a instrument per
desenvolupar les finalitats preyistes en aquests estatuts. En aquest sentit, el CITE haurá

de:

Aquest document és cópia auténtica degudament diligenciada del que consta ¡nscrit en el Reg¡stre d'associacions de
Barcelona
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a) Prestar l'assisténcia i l'assessorament en dret, la representació i la defensa
jurídica especialitzada a les persones estrangeres i immigrades.
b) Prestar l'assisténcia i I'assessorament sociolaboral en matéria de lliure circulació
dels treballadors i les treballadores.

c) Impartir formació jurídica als nostres propis associats i a altres entitats.
d) Definir objectius i formular programes que afavoreixin I'actuació de

I'Associació"

i) Participar activament en tots els programes d'acolliment de les institucions
públiques.

0 Realitzar convenis amb universitats. entitats públiques o privades.
g) lmpulsar esfudis i investigacions académiques sobre els moviments migratoris.
h) Editar publicacions en qualsevol tipus de suport electrónic.
i) Organitzar activitats dilulgatives, de debat i de participació ciutadana.
j) Organttzar campanyes de sensibilització
k) Desenvolupar activitats económiques de tot tipus, encaminades a la realització
de les seves finalitats o obtenir recllrsos amb aquest objectiu.

D Adquirir i posseir béns de tota classe i a qualsevol títol tegal civil o rnercantil,
així com cele brar contractes jurídics civils o mercantils.

Avrerr suBJECTru

ARTICLE 7. Poclerr formar part de I'Associació totes les persones fisiques en els
termes i requisits legalment establerts o persones jurídiques. En aquest cas, caldrá que
en els seus estah¡ts figurin finalitats i objectius similars als de I'Associació. qualsevol
que sigui e[ seu ámbit territorial i que estant legah-nent constituTdes, desitgin ser

membres. En ambdós casos, es preceptiu que una vegada sol'licitat el seu ingrés, siguin
acceptades segons el procediment establen en els presents estatuts.

CAPÍTOL II
ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

ARTICLE 8. Poden formar part de I'Associació totes les persones fisiques i jurídiques
que de manera lliure i voluntária tinguin interés en les finalitats associatives,

comparteixin els seus objectius i ho sol'licitin per escrit a la Junta Directiva, la qual
prendrá una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicará
a l'Assemblea General més immediata.

Será requisit obligat per a tots els socis i sócies acceptar els presents estatuts, així com
I'ideari, visió i línia general d'actuació i compromís de I'Associació.

Pel que fa a les persones fisiques:

Aquest document és cópia auténtica degudament dil¡genciada del que consta inscrit en el Registre d'assoc¡acions de
Barcelona
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l. Han de tenir capacitat legal d'obrar.
2. S'estableix el reconeixement com a soci o sócia de I'Associació als qui es

comprometen amb les finalitats de I'Associació i participen activament per aconseguir-
les, i contribueixin al seu sosteniment mitjangant el pagament de la quota económica
anual establerta.

Pel que fa a les persones jurídiques:
l. La sol.licitud d'ingrés ha de ser aprovada per I'drgan competent d'aquesta entitat.
2. Els estatuts o normes que regulen la persona jurídica no poden excloure la possibilitat
de formar part d'una associació.

ARTICLE 9. SOCIS HONORÍFICS
També poden formar part de I'Associació les persones fisiques o institucions" socis o
sócies honorífics, persones col'laboradors i/o assessores que amb [a seva aportació
intel'lectual. científica o económica. contribueixin a les tinalitats de I'Associació.
En aquest casos podran assistir a les Assemblees Generals amb veu peró sense vot.

ARTICLE 10. Són DRETS de lespersones associades:

l. Participar en les Assemblees Generals ordináries i extraordináries, amb veu i
vot, en condicions d'absoluta igualtat, tal com s'estableix legalment i estatutáriatnent, el
funcionament de l'Assemblea Ceneral en els seglients capítols.
2. Elegir i poder ser elegits per als cár'recs de direcció de I'Associació.
3. Exercir [a representació que li sigui legalment conferida, en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions de I'Associació i poder sol.licitar a la Junta
Directiva la convocatória d'una Assemblea Extraordinária i promoure la subscripció de

signatures necessáries per a la seva convocatória.

5. Participar en tots els actes i activitats que organitzi I'Associació.
6. Ésser convocat amb I'antelació assenyalada estatutáriament a les diverses
reunions.

7. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació en qualsevol moment per

part de la Junta Directiva.
8. Ésser escoltat i disposar d'aucliéncia prdviament a I'adopció de mesures

disciplináries.

9. Tenir a la seva disposició un exemplar dels Estatuts.

10. Consultar els llibres de I'Associació.

1 l. Utilitzar els serveis comuns que I'Associació tingui a la seva disposició.

ARTICLE 11. Són DEURES de les persones associades:

l) Comprometre's i col'laborar amb I'Associació perqué aquesta compleixi amb els

seus objectius.

2) Complir puntualment amb el pagament de les quotes económiques establertes.

3) Mostrar respecte i consideració per als altres socis i persones que estiguin
vinculades amb I'Associació.

Aquest document és cópia auténlica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona
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4) Acatar i complir els acords válidament adoptats pels órgans de govern de

I'Associació.

ARTICLE 12. El CESSAMENT de la condició de soci o sócia podrá ser voluntari o
involuntari.

Es perd aquesta condició pels següents motius:
l) La renúncia voluntiria, mitjangant escrit dirigit a la Junta Directiva.
2) Atemptar contra les finalitats de I'Associació.

3) La defunció de la persona sdcia.

3) Deixar de pagar les quotes económiques establertes.

4) No respectar els estatuts, incomplint les obligacions estatutáries

5) Cometre actes de deslleialtat o utilitzar el nom de I'Associació de manera que

atemptin contra I'Associació o la comprometin davant tercers, sense perjudici que

aquestes conductes puguin ser constitutives de delicte.

6) La pérdua de la condició de soci per atemptar contra les finalitats de I'Associació será
decidida pel la Junta Directiva de la rnanera establerta en el capítol IX.

ónc¿,Ns DE L'ASSocIACIó

ARTICLE t3. Són órgans de govern i administració de I'Associació:
A) L'Assemblea General de Socis

B) La Junta Directiva.
Tots els seus acords seran públics i es remetran a cada associat.

CAPÍTOL IU
L'ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 14. L'Assemblea General está integrada per totes i tots els membres'de

I'associació, els quals en formen part de ple dret, i és el máxim órgan d'expressió de la

seva voluntat. Es reunirá en sessions ordináries i extraordináries.

Són facultats de I'Assemblea General:

a) Aprovar, si escau, el pla general de gestió i actuació de I'Associació.

b) Examinar i aprovar els comptes anuals i el pressupost de I'exercici següent.

c) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva.

D Fixar les quotes ordinaries o extraordináries.

f) Modificar els Estatuts.

Aquest document és cópia auténtica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'assoc¡acions de

Barcelona
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Aprovar el reglament de régim intem i les seves modificacions.
Sol'licitar la declaració d' Utilitqt P úbl ica.

Acordar la dissolució de I'Associació.

Acordar la transformació, la fusió o la federació o la confederació amb altres
associacions o federacions, o I'abandonament d'algunes d'elles.

La disposició o alienació dels béns.

Acordar, si escau, la remuneració dels membres dels órgans de representació.

Qualsevol altra competéncia no atribuTda a un altre órgan social

k)

D

m)

ARTICLE 15. L'Assemblea General es reunit'á en sessions ordináries i extraordina¡ies.

ARTICLE 16. L'Assemblea General haurá de ser convocada en sessió ordinária
almenys una vegada a I'any dins del primer trimestre a fi d'adoptar els acords previstos
en I'article 14 a), b) i c).

ARTICLE 17. L'Assemblea General es reunirá en sessió extraordinária quan així ho
acordi la Junta Directiva, bé per própia iniciativa o perqué ho sol.licita el l0 % dels
associats, indicant els motius i fi de [a reunió i, en tot cas per conéixer i decidir sobre les

següents matéries:

a) Modifi cacions estatutáries

b) Dissolució de I'Associació

ARTICLE 18. I-es convocatóries de l'Assemblea General s'hauran de comunicar,
almenys quinze dies abans de la data de la reunió, per escrit, individualment al
domicili que tingui declarat com a soci, o bé per qualsevol dels mitjans electrónics
admesos en [a Llei d'enjudiciament civil, irrdicant expressant el lloc, dia i hora de la
reunió, així com l'ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar, per a la
celebració de I'Assemblea en primera convocatdria
Es podrá, així mateix, f-er constar -si procedís- la data i hora en qué es reunirá
I'Assemblea en segona convocatória, sense que el termini entre uÍla i una altra sigui
inferior a una hola.

Les assemblees generals, tant ordináries com extraordináries. quedaran válidament
constituides en primera convocatória, quan hi concorrin un terg dels associats amb dret a

vot, i en segona convocatdria qualsevol que sigui el nombre de socis assistents amb dret
a vot.

ARTICLE 19. Els acords de I'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de

les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superin als negatius.

No obstant aixó, requeriran majoria qualificada de les persones presents o

representades que resultés, quan els vots afirmatius superin la meitat dels válidament
emesos, els acords relatius a la dissolució de la Federació, modificació d'Estatuts,

disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'órgan de representació.

ARTICLE 20. Els socis i ,¿"i.s podran atorgar la seva representació a l'efecte
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d'assistir a les assemblees generals en qualsevol altre soci o sócia. Tal representació
s'atorgará per escrit i haurá d'obrar en poder del secretari o secretaria de I'Assemblea,
almenys dues hores abans de celebrar-ne la sessió. Els socis i sócies que resideixin en

ciutats diferents a aquella que tingui lloc a I'Assemblea i el domicili social I'Associació,
podran remetre per correu, o per qualsevol dels mitjans electrónics previstos en la Llei
d'enjudiciament civil, el document que acrediti la representació.

CAPITOL IV
LA JUNTA DIRECTTVA

ARTICLE 2l.La Junta directiva és l'órgatr de representació que gestiona i representa

els interessos de I'Associació d'acord amb les disposicions i directives de I'Assemblea
General. Només podran fbrmar part de l'órgan de representació els associats.

La Junta Directiva estará integrada per un nombre de nou persones, majors d'edat, en
plenitud dels seus drets socials, elegides per I'Assemblea General, entre els quals es

designaran i formaran part els cárrecs de president o presidenta, secretari o secretária i
tresorer o tresofera i els o les vocals. entenent-se que els cárrecs han de ser exercits per

persones diferents.

Hauran de reunir-se almenys una vegada al mes i sempre que ho exigeixi el bon
desenvolupament de les activitats socials.

ARTICLE 22. La falta d'assisténcia a les reunions assenyalades dels membres de la
Junta Directiva durant tres vegades consecutives o nou alternes sense causa justificada
donará lloc a[ cessament en el cirrrec respectiu.

ARTICLE 23. Els cárlecs que componen la Junta Directiva relatius a la presidéncia,

secretaria i tresoreria seran elegits per I'Assemblea General i duraran un període de cinc
anys, excepte revocació expressa, i podran ser objecte de reelecció.

Aquests cárrecs es renovaran en el primer torn el 50 % dels membres, en el segon la

resta.

ARTICLE 24. Les funcions de la Junta Directiva són:

a) Representar, dirigir i administrar la gestió ordinaria de I'Associació d'acord amb les

directrius de I'Assemblea General i sota el seu control.

b) Programar les activitats a desenvolupar per I'Associació.

c) Sotmetre a I'aprovació de I'Assemblea General el balang, així com I'estat de compte

anterior, i confeccionar els pressupostos de despeses i ingressos de l'exercici següent,

d) Desenvolupar els acords adoptats per I'Assemblea General

e) La dinamització de I'Associdció en tots els aspectes.
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f) Fixar programes d'actuació de I'Associació.
g) Efectuar el seguiment de les relacions amb les administracions i les relacions
intemacionals de I'Associació.

h) Elaborar un cronograma d'activitats
i) Convocar I'Assemblea anual
j) Convocar els congressos ordinaris i extraordinaris.
k) Aprovar un reglament d'acord amb alló que disposen les lleis sobre aquest tema sobre
les funcions especifiques de cadascun dels cárrecs unipersonals: presidenVa,

secretari/ári4 tresorer/a i vocals.

l) Nomenar el director o directora del CITE.

CAPITOL V
LA PRESIDüIVCTA

ARTICLE 25. EL PRESIDENT O PRESIDENTA. És un cárrec exercit per un
membre de la Junta Directiva. Les seves funcions són les establertes per [a llei. En tot
cas, són funcions própies de [a Presidéncia:

a) Dirigir i representar legalment I'Associació.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de I'Assemblea Ceneral com de la Junta Directiva.
c) Posar en práctica les finalitats estatutáries de I'Associació i els acords de la Junta
Directiva.
d) Designar les funcions entre els seus membres.

e) Designar el o la portaveu de I'Associació davant els mitjans de comunicació.

D Respondre de I'edició dels mitjans de difusió de I'Associació.
g) Administrar el patrimoni i fons de I'Associació, de conformitat amb els pressupostos

aprovats.

h) Emetre el vot de qualitat decisori en els casos d'empat

i) Establir la convocatória de les reunions de I'Assemblea General i de la Junta

Directiva.
j) Visar les actes i certificats realitzats pel secretari o secretária

k) Proposar [a creació de les diferents comissions de treball
l) Totes les atribucions prdpies del cánec i les que li siguin delegades per I'Assemblea

General.

CAPÍTOL \.I
LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

ARTICLE 26.ELTRESORER o TRESORERA. És un cárrec exercit per un membre
de la Junta Directiva, les funcions del qual són les establertes per llei i en tot cas:

Aquest document és cópia auténtica degudament d¡ligenciada del que consta inscrit en el Reg¡stre d'associacions de
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a) La custódia dels recursos de I'Associació

b) L'elaboració de pressupost, els balangos i la liquidació de comptes.
c) Portar el llibre de caixa

d) Signar els rebuts i quotes i altres documents propis de la tresoreria
i) Pagar les factures aprovades per la Junta Directiv4 préviament visades pel president.

ARTICLE 27. EL SECRETARI O SECRETARIA. És un cárrec exercit per un
membre de la Junta Directiva. És competéncia del secretari o secretária:

a) Custodiar els documents de I'Associació

b) Estendre acta i signar-la de la celebració de totes les reunions
c) Redactar i autoritzar els certifrcats que siguin necessaris

d) Portar el llibre de registre dels socis i sócies.

CAPÍTOL VII
ELDIRECTORA O DIRECTORA I LES COMISSIONS DE TREBALL

ARTICLE 28. E[ directora o directora del CITE será ['encarregat de gestionar [a xarxa
d'oficines del CITE, tant pel que fa als aspectes económics com de personal i donará
compte de manera periódica davant la Junta Directiva del funcionament de la xarxa
d'oficines. Per al desenvolupament de les seves firncions, la Junta directiva podrá
atorgar al director o directora podets de representació legal de I'entitat a efectes de

signar acords amb les Administracions o altres institucions o entitats socials.

ARTICLE 29.La Junta Directiva. directament o ratificant el que ha decidit el

President, podrá constitr,rir quantes comissions o grups de treball siguin necessáries per
al millor compliment de les frnalitats de I'Associació, i fomentará la major participació
possible dels membres de l'Associació en aquestes comissions o grups de treball.
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball ha de ser plantejada pels

membres de I'Associació que vulguin formar-los, els quals han de sustentar i explicar
davant la Junta Directiva les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva, juntament amb el presídent o presidenta, hauran d'analitzar les

diferents propostes i aprovar la seva posada en maff4 així com el seu seguiment,

desenvolupament i avaluació, exigint mensualment un informe detallat de les

actuacions.

CAPITOL VIII
nücnu EcoNÓMIC

ARTICLE 30 Els recursos de I'Associació previstos per al compliment i
desenvolupament de les seves finalitat, seran:
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A) Les quotes de cadascun dels socis i sdcies, o derrames, la classe de les quals, quantia

i periodicitat seran fixades per I'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
B) Els donatius, heréncies, llegats i similars lliurats per particulars, i/o persones

jurídiques.

C) Les subvencions oficials que se li puguin concedir, conforme al mecanisme establert

legalment, bé siguin provinents de qualsevol organisme o entitat de la Unió Europe4 de

I'Estat espanyol o de Catalunya i dels seus diferents organismes adscrits.

D) Les rendes que puguin produir el patrimoni i els béns que posseeixi o arribés a

. posseir I'Associació.

E) Qualsevol altre ingrés derivat de la seva activitat: premis, publicacions, etc.

ARTICLE 31. L'Associació es podrá dotar de personal assalariat per desenvolupar les

seves finalitats. Les retribucions directes o indirectes que rebi aquest personal no podran

ser superiors al 150 % de les establertes per a cacla categoria al conveni col'lectiu
d'ámbit provincial.

CAPITOL IX
RIGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 32. Per acord de la Junta Directiva, es poden sancionar les infraccions

comeses pels socis. En la determinació normativa del régim sancionador, així com en la

imposició de sancions, s'haurá de guardar la deguda adecluació amb la gravetat del fet

constitutiu de la infracció i la sanció aplicacla, considerant- se especialment els següents

criteris per a la graduació de la sanció a aplicar:

a) L'existéncia d'intencionalitat o reiteració.

b) La naturalesa dels perjudicis causats.

c) La reincidéncia, per comissió en el terme d'un any de més d'una infracció de la
mateixa naturalesa.

El procediment sancionador ha de respectar el principi d'audiéncia i contradicció. Quan
els motius siguin considerats i debatuts com a molt greus per haver realitzat un soci o

sócia actes contraris a les finalitats o als acords de I'Associació o per utilitzar

il.legítimament el nom de I'Associació en benefici í interés propi del soci i comporti

I'expulsió del soci o sócia, la resolució final, motivada, ha de ser aprovada per les dues

terceres parts dels membres de la Junta Directiva. El sancionat o sancionada podrá

sol.licitar la ratificació de la sanció durant la celebració de la primera Assemblea

General que es convoqui.
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CAPITOL X
REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

ARTICLE 33. Els Estatuts es modificaran per acord de la majoria absoluta dels socis

i sócies que la integren. La modificació del domicili social es fará per majoria simple de

la Junta Directiva.

ARTICLE 34.Ladecisió de dissoldre I'Associació s'adoptaráper majoria absoluta
acordada en Assemblea General, convocada amb carácter extraordinari, expressament

per a aquest fr.

ARTICLE 35. En cas de dissoldre's l'Associació, de la manera i garanties establertes
per la llei, si després de feta la liquidació patrimonial, hi hagués patrimoni i si existís

romanent, aquest será ttiurat a una entitat sense ánim de lucre, en l'ámbit territorial
d'actuació de I'Associació i que es dediqui a finalitats idéntiques o análogues.
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Per certificar la validesa de la modificació dels presents Estatuts, discutits i aprovats
per majoria absoluta en l'Assemblea Extraordindria celebrada el 15 de febrer de 2016,
signa el present document el Secretari de l'Associació, amb el vistiplau del President:

El Secretari

RICARD BELLERA K]RC HHOFF
DNI 35107026 X

Vistiplau del President

GTASSAN SALIBA ZEGHOND]
DNr 476502967
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I GeneElitat de Cataluny a
i Oeparlament de JustÍcia

Oirecció Geñeral de Dret i d'Entitds Jurfdiques

Certfico qua aquests estatús concorden amb els orig¡nals de l'entitat,
les dades d'inscripció de la qual consten a cont¡nuació.

Núm. d'lnscdpcló 10018

Data Resolucló 2l10/Í2016

Secció la del Reglstre d'Assoclaclons

La Responsable d'lnscripclons i assentaments reglstrals

Data 27 d'abril de 2016
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